Stonehenge e Salisbury

Itinerário
Quando o seu cruzeiro chegar, as boas-vindas serão dadas pelo nosso guia no porto que estará
identificado com o cartaz da Shore2shore.
Chegaremos a Stonehenge, onde teremos uma hora para visitar. Vamos descobrir este lugar, um
canto cheio de magia e mistério e, para alguns, sagrado. O teste do carbono 14 revela que este
incrível monumento foi construído há mais de 5.000 anos. A sua construção é atribuída aos druidas.
O nosso guia acompanhará os passageiros ao longo do caminho que envolve as rochas e explicará a
história do mesmo.
Nós iremos embarcar no nosso autocarro na direção de Salisbury. Chegada a Salisbury na área ao
lado da Catedral.
Começará o nosso passeio pela cidade com algum tempo livre para comer alguma coisa: Temos de
escolher entre algumas tabernas medievais famosos (Coach & Horses século XIII, Haunch of Venison
século XIV, WIG & QUILL século XV). Teremos no máximo uma hora para desfrutar da nossa
comida.
Visitaremos o interior da Catedral: veremos a mais alta torre do sino do Reino Unido, um magnífico
claustro, sala do Capítulo e a cópia da Magna Carta entre os vários tesouros que abriga a catedral.
Antes de sair de Salisbury, veremos do lado de fora a Monpesson House, o Museu de Salisbury, o
museu militar e a mansão de E Health (ex-ministro).
Sairemos de Salisbury e regressaremos ao porto de Southampton para embarque no final da
excursão.
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SUPLEMENTOS - ENTRADAS EM STONEHENGE
PREÇOS 2018 PENDENTES
Adultos (a partir dos 15 anos de idade).
Crianças de 5 anos e até 15 anos não feitos.
Mais de 60 anos de idade.
PREÇO DA ENTRADA A PAGAR À SHORE2SHORE (não incluído no preço da excursão)
NOTA: A Catedral é livre apenas para clientes individuais: a entrada será individual e vamos nos
juntar ao guia dentro da Catedral.
OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
É aconselhável usar calçado confortável e as pessoas com mobilidade reduzida, que usam cadeira de
rodas, devem estar acompanhadas por outra pessoa que possa ajudá-los. Por favor, use cadeiras de
rodas dobráveis, pois os autocarros não têm elevadores ou rampas. (A Shore2shore não é
responsável se o cliente não relatar a sua situação no momento da reserva)

Informação do desembarque
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Desembarque e siga em direção à estação marítima.
Há apenas um estacionamento onde o guia irá esperar por si com o cartaz da SHORE2SHORE.
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